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Consell de Dones del Districte de Sant Martí 

Assumpte 
 

 Consell de Dones  
 

Lloc Sala d’Actes del Districte 

Data - Hora 
24 de gener de 2019. 18:30 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assistents Càrrec 

Carlota Falgueras Consellera de  dones 

Lourdes Arrando Consellera ERC 

Montse Barnils Consellera BeC 

Daniel CELMA Conseller CUP 

Ramol Conseller PPcat 

 Margarita Planas Consellera PdeCAT 

Silvia Lopez Serrano Consellera PSC 

Dora Escobar A. Ambar Prim 

Marta Fleta  Solidaries 

Adji Dones Senegaleses Ca kanam 

Julia Lopez Santmartiambveudedona 

Charo Castaño Les Vernedas 

Nadia Moreno Les Vernedas 

Gemma Canela Apropemnos 

Beatriz  Las Botijas 

Mariona Sellares Dona Foment 

Alba  Kalidoskopiques 

Marta Mas  Ass Grup Amistat 

Fredes Dones Les VErnedas 

Pepita Rocamora Heura 

Marta Mas Dones Amistat i mes 

Beatriz Garcia  Los Botijas 

Julia Lopez Mon Comunicació 

Dora Escobar Ambar Prim 

Sara Gonzalez Apropemnos 

Rosa Saiz Tècnica Feminismes i LGTBI 

Nuria Ritort Apropemnos 

Ma Antonia 
Montagut 

Tècnica de la DSSPPT 

 

Sala d'actes Districte de Sant Martí.  

Adreça: Plaça Valentí Almirall,1. S’accepta l’acte de la sessió anterior 
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Ordre del dia : 

ORDRE DEL DIA: 

1. Presentar el Projecte “Dones constructores de Ciutat” a càrrec de Isabel 

Segura. 

2. Preparació del “8 de març de 2019”. 

3. Taules de treball:  Insterssecionalitat  

4. Taula de Treball de LGTBI 

5. Reglament de gènere. Transversalitat. 

6. Torn obert de paraula. 

Prèviament i ja que tenim un ordre del dia bastant atapeït per canvis de 

darrer moment acordem que el punt 5 Reglament de gènere i 

Transversalitat ho deixarem per al proper Consell del mes d’abril. 

1. Presentar el Projecte “Dones constructores de Ciutat” a càrrec de 

Isabel Segura. 

Presenta el tema la Mati Albarracin de la Regidoria de  Feminismes i LGTBI  

Objectius específics: 

  Convertir les dones en subjectes, investigadores i narradores de la 

història de la ciutat. Facilitar les condicions, els instruments i els mitjans, 

per fer emergir l’experiència històrica de les dones, en el context de la 

història de la ciutat. 

  Situar en el mapa la contribució de les dones a la construcció de la 

ciutat, a partir de les seves aportacions en quatre àmbits bàsics, 

imprescindibles per a la continuïtat de la ciutat, quatre àmbits en que les 

dones han tingut un paper destacat: 

1.- Alimentació 

Doncs les dones han alimentat tota la població al llarg del temps, amb els seus 

coneixements, amb les seves activitats, amb els seus sabers i han generat una 

cultura al respecte. Amb recursos i pressupostos més o menys folgats, han 

vetllat per la subsistència quotidiana, be sigui en l’àmbit domèstic o en l’àmbit 

col·lectiu. 
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2.- Habitatge 

El dèficit històric d’habitatges a la ciutat de Barcelona, ha comportat accions i 

mobilitzacions amb un clar protagonisme femení, exigint que l’habitatge fos 

considerat un dret 

3.- Salut 

Amb els sabers transmesos de generació en generació de dones, s’ha vetllat 

per la salut del col·lectiu familiar i s’ha exigit el dret a la salut tan personal com 

col·lectiva, en tots els seus àmbits, el dret a una salut integral. 

4.- Constructores de ciutat 

Des de la praxis i la llibertat, les dones han qüestionat les jerarquies 

establertes, han convertit el considerat personal en polític, han redissenyat 

l’espai públic i han creat noves formes de relació 

La Jacoba ( Les Vernedas).- Explica que en els nostres barris tots s’ha 

aconseguit per la lluita als carrers i que es necessari parlar d’aquets drets 

bàsics . 

Dora ( Ambar Prim).-Recorda l’època en que agafaven la pissarra i  feien 

alfabetització al carrer com un necessitat i un dret més . 

Sara Gonzalez( Apropemnos) la lluita és necessària recollir-la i després 

transmetre-la 

Beatriz ( Convivim).-Com és farà per integrar a tothom . 

Acordem que és crearà un grup de dones del districte format per dones dels 

diferents Barris i liderat per la Historiadora Isabel Segura i començarem a 

treballar amb l’objectiu de fer una publicació al igual que ja s’ha fet en d’altres 

districtes com Nou Barris i  Sant Andreu. Les sessions seran obertes i 

comunicarem el dia per torbar-nos.  

2. . Taula de Treball de LGTBI 

Expliquem que teníem previst la trobada però que al final no s’ha pogut 

fer la trobada . Al final hem acordat per exemple que al vuit de març 

estigui representat aquest col·lectiu . 

L’Heura del Casal de Barri de Poblenou explica que esta treballant amb 

la xarxa antirumors amb l’intent que es treballa també aquest tema tot i 

que manca la presencia de públic més jove que podria recolzar aquesta 

dinàmica. 
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Acordem tal i com hem dit que tindrem present de cara la programació 

del vuit de març la diversitat LGTBI i continuarem pensat en la creació 

d’una taula o una espai de treball LGTBI  

 

3. Taules de treball:  Insterssecionalitat 

Expliquem el treball envers la les entitats de dones que tenim d’origen i 

procedències  diverses en els nostres barris: 

 Ca Kanam ( Dones Senegaleses) 

 Som ú ( Grup d’interculturalitat dins del projecte Apropem-nos) 

 Convivim 

 Anisa 

 Les Dunyes 

 Guineanes 

 Hem  intentat recollir  el què fa cada entitat, visibilitzant el que estant aportant i 

com estant lluitant per la millora de la seva comunitat.  

Acordem que en proper Consell explicarem la feina que fem amb aquests 

projectes. 

  

4. Preparació del  “8 de març de 2019”. 

Per motius de baixa professional de la tècnica de feminismes i LGTBI assumirà 

la coordinació de les activitats la Mª Antonia Montagut  que també és una 

tècnica de la DSSPPT qui facilita el seu correu i qui coordinarà l’elaboració del 

díptic i com organitzar l’acte central  

Preparació del vuit de març i acte central del districte.  En primer lloc 

manifestem el suport del Consell de dones del Districte a la vaga feminista del 

Vuit de març  de2019. El Dani Celma explica que hi ha comitè de Vaga però 

aquí que cadascuna que hi participi en funció del seu interès . 

Algunes entitats com La Lileta de Poblenou explica part de les seves activitats 

previstes per al Vuit de març una extraescolar conjunta , el dia 23 de març una 

obra de teatre amb la cooperativa Nus la Perruca. 

El foment Martinenc la Mariona també explica que fan el 38 certamen literari el 

dia 9 a la tarda i que ja fa 54 anys que el Foment Martinenc organitza activitats. 
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La Marta explica que les dones  del  Casal Casanelles  Grup amistat 50 i més 

faran una Pel·lícula fòrum el dia 9 a les 17:00h. 

Respecte a la preparació de l’acte central del  Districte fem un petit sondeig 

sobre quines preferències tindríem de fer-ho en cap de setmana o entre 

setmana i hi ha preferència en fer-ho en cap de setmana . 

Acordem   fer-ho el dissabte dia 30 de març i es proposa una taula de dones 

formada per les següents voluntàries: Marta (Solidaries) Sara  (Poblenou) 

Gemma (Apropemnos) Nadia (LesVernedes) , Dora (Ambar Prim), Jacoba (Les 

Vernedes), Beatriz (Convivim). La propera trobada d’aquesta taula serà el 

dilluns 4 de febrer a les 17:00 a la seu del Districte. 

 

5. Sant Martí Amb veu de de dona 

La Carlota comença explicant que vol que aquí avui al Consell es parli 

d’aquesta web que  puguem opinar i dir que en pensem . 

La Julia Lopez que és la representant de la web explica que ha passat un 

full/enquesta perquè els omplim explica que és un web que reflecteix totes les 

dones del Consell, ella considera que després de nou anys cal continuar, 

demana que diguem la nostra opinió .Per això ha passat aquestes enquesta. 

Charo.- Pienso que la información que te doy te la tienes que ganar tu , Tienes 

que venir tu y ver lo que ocurre en nuestras entidades . No se trata que seas tu 

que me llames por telefono y yo te lo cuente a  ti . Eso es lo que yo creo .  

Mariona.-Nosaltres vam deixar de participar perquè quan llegíem la noticia  i no 

ens sentíem reflectides i per això vam deixar de participar. Trobàvem moltes 

coses mal posades  o inventades i vam estar més de cinc anys però al final ens 

vam cansar i van deixar e participar-hi. 

Marta Mas.-Jo em plantejo si això ha de ser la web de noticies del Consell de 

dones, jo com a entitat la informació li faig arribar com a entitat , per que com a 

informació li faig arribar a comunicació i allà ho reflecteixen Totes aquestes 

coses del Consell de dones han d’estar reflectides a la pàgina de institucional 

del Districte. A la web li falta professionalitat. I no acabo d’entendre que diguis 

això que és la continuïtat de diari “Dones”. Perquè “Dones” era un projecte i 

una eina de participació ciutadana . En canvi la teva web és un projecte d’una 

entitat en concret. 
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Marta Fleta.-Per  part meva trobo que els articles  a la web Sant Marti amb veu 

de dona queden distorsionats . Es veritat que el nou format és més atractiu i és 

pot veure per mòbil . Però continuo sense saber quin impacte té . Francament 

per a mi és molt millorable . Jo sempre pensava que era del Consell de dones. 

 La Júlia explica que li sap greu si hi ha algo que no ha sortit com esperàvem 

però que ella a vegades no ha tingut més recursos i que els seus objectius eres 

dos: 

 Que les noticies fossin del Consell 

 Que interessessin a les dones 

La Júlia reconeix al final que és la web d’una entitat de la seva entitat, Mon 

Comunicació. 

Acord: La Carlota manifesta dons que queda clar que és una web feta per una 

associació: Mon Comunicació i que aquesta  intentarà ser el màxim de 

rigoroses. Això vol dir que és  una web d’una entitat per lo qual cosa no és la 

web ni del Districte ni representa la web del Consell de dones del Districte de 

Sant Martí . 

Es tanca el Consell de dones a les 21:00h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


